
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 ( 1 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
البحرینمملكة  

والتعلیم وزارةالتربیة  

 إدارةاالمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادیة العامة والدینیة للعام الدراسي 2017/2016م
 الفصل الدراسي الثاني

  ساعتان:الزمن)                         مواطنةوالتربیة للالتاریخ(  المواد االجتماعیة :المادة
================================================================================  

  )عالمة75(  التاریخ:القسم األول
  

 :السؤال األول

  :الصحیحة من بین البدائل اآلتیةضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابة –أوال
  :م هما1939الدولتان اللتان أعلنتا الحرب على ألمانیا سنة  -1
  .إسبانیا وبریطانیا -د  .          بریطانیا وفرنسا -ج.          الدنمارك والنرویج -ب  .           فرنسا وهولندا -أ
  
  : زغلول ُیسمى الحزب الذي أنشأه قائد الحركة الوطنیة المصریة سعد -2
  .الحریة -د  .          بغداد -ج  .          الوفد -ب  .           االستقالل -أ
  
  :أدى قیام جمال عبدالناصر بتأمیم قناة السویس إلى نشوب الحرب العربیة اإلسرائیلیة -3
  .م1973الرابعة  -د  .          م1967الثالثة  -ج  .          م1956الثانیة  -ب  .           م1948األولى  -أ

    
  :م واجه عبدالعزیز آل سعود في نجد قوات الدولة1902بعد القضاء على حكم آل رشید في الریاض سنة  -4
  .الیمنیة -د  .          البریطانیة -ج  .          األلمانیة -ب  .           العثمانیة -أ
  
  :م اتخذ حاكم البحرین لقب1971 أغسطس 14بعد إعالن بیان  -5
  .سلطان -د  .          رئیس - ج  .          ملك - ب  .           أمیر - أ  

  
  :محاوالت التدخلانات السیاسیة في الخلیج العربي لم تعرضت البحرین كغیرها من الكی19منذ القرن  -6
  .البریطاني -د  .          الهولندي -ج  .          البرتغالي -ب  .           الفرنسي -أ
  
  :لم یستقر النفوذ البرتغالي في منطقة الخلیج العربي بسبب -7
  .سیطرة البرتغال على عدن -د.          مقاومة السكان المحلیین - ج.          قوة بحریةآل خلیفة  امتالك - ب.           التحالف العثماني اإلنجلیزي - أ  
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 ( 2 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
  :العبارات اآلتیة بما یناسب أكمل–ثانیا

 . ............................................االستعمارعمر المختار بطولة أسطوریة في مقاومة  اللیبي أظهر المجاهد -1

   ..............................................لم تتمكن الدولة العثمانیة من السیطرة الفعلیة على الیمن بسبب طبیعة أرضها  -2

  .في نجد.............................................من إقلیم  الثامن عشر المیالديَقِدم آل ثاني إلى قطر في أوائل القرن  -3

     ..............................................هيم 1615في سنة لحكمها ساحل ُعمان  التي أخضعت األوروبیة الدولة -4

  ..............................................م قیامه ببناء قلعة 1762من أبرز أعمال الشیخ محمد بن خلیفة بعد الهجرة إلى الزبارة سنة  -5

    ..............................................من أمثلة المشكالت اإلنسانیة الكبرى التي اهتمت بها مملكة البحرین هي مشكلة  -6

  

  حسب وقوعها من )  4( إلى )  1( اآلتیة باألرقام من  وأحداثها مراحل الحرب العالمیة الثانیةرّتب –ثالثا

  :األقدم إلى األحدث
  
  
  
  
  
  
  

  :السؤال الثاني
  :ما یأتيعلل  –أوال

  .م1948قیام الحرب العربیة اإلسرائیلیة األولى سنة  -1

 ....................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  

  

  .م1932سنة قیام الحرب بین المملكة العربیة السعودیة والیمن  -2
 ....................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  

 

          . م1839م واحتاللهم عدن سنة 19أهمیة الیمن بالنسبة إلى اإلنكلیز في القرن  -3

 ....................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  
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اجتیاح الجیش األلماني 
 .أراضي بولندا

تراجع المحور 
 .وانتصار الحلفاء

الحرب في أوروبا 
 .واستسالم فرنسا

  

 ..... ..... ..... ..... .تدویل الحرب



 ( 3 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
  .اتجاه البحرین نحو بناء دولة حدیثة منذ ثالثینات القرن العشرین -4

 ....................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 
 

  

  :أجب عما یأتي–ثانیا

  .م20بّین اثنتین من ردود الفعل الوطنیة البحرینیة للحد من النفوذ البریطاني في النصف األول من القرن  -1

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

  

  .اكتب ثالثة من األدوار البارزة لمملكة البحرین على المستوى العربي -2

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

  

  ؟م1950األعمال التي قام الشیخ عبداهللا السالم الصباح منذ تولیه حكم دولة الكویت سنة ما أهم  -3

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

  

اشرح ثالثة من أحداث الحركة الوطنیة المغربیة ومظاهرها ضد االستعمارین اإلسباني والفرنسي حتى نیل المغرب استفاللها  -4
  .م1956سنة 

.......................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  
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 ( 4 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
  

  : السؤال الثالث
  

  ، )أ ( المبینة في العمود للعبارات أسماء الشخصیات التاریخیة المناسبة ) ب ( اختر من العمود - أوال
  :ثم أكتب الحرف الدال على اإلجابة الصحیحة في المكان المخصص له 

  )ب ( العمود   اإلجابة  )أ ( العمود 
  .عبداهللا السالل -أ    .م1943ب رئیسا للجمهوریة السوریة سنة خِ انتُ  -1
  .الشیخ سلمان بن أحمد الفاتح -ب    .طالب باستقالل تونس -2
  .شكري القوتلي -ج    .قاد االنقالب الذي أطاح بحكم أسرة حمید الدین في الیمن -3
  .الحبیب بورقیبة -د    .م1955نجح في توحید سلطنة عمان سنة  -4
  .عیسى بن علي آل خلیفةالشیخ  -هـ    .م1797نقل مركز حكم آل خلیفة من الزبارة إلى البحرین سنة  -5
  .سعید بن تیمور -و    .م1919شهد عهده نشأة التعلیم النظامي في البحرین سنة  -6

  

 :النتائج اآلتیة بحسب كل حدث من األحداث التاریخیة الواردة فیهاستكمل المخطط التالي؛ بتصنیف –ثانیا

25 
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 النتائج المترتبة
 

ث 
حد

ال
خي

ری
لتا

ا
 

 

  الحرب العالمیة الثانیة
 )م1945- 1939( 

 

  م 1958یولیو  14ثورة 
 في العراق

 

  ةالحرب العربیة اإلسرائیلی
 م1973الرابعة 

 

إعالن بریطانیا االنسحاب من 
 م1968الساحل المتصالح 

 

  معركة الزبارة 
 م1782

 

•........................................................................................................................ 

•........................................................................................................................ 

•....................................................................................................................... 

 

 •........................................................................................................................ 

•........................................................................................................................ 

•........................................................................................................................ 

•........................................................................................................................ 

 •........................................................................................................................ 

•........................................................................................................................ 

  .          ھزیمة نصر بن مذكور -.            إقامة اتحاد فدرالي بین دبي وأبوظبي-.      القضاء على الملكیة وإعالن الجمھوریة-
  .عقد مؤتمر جنیف  - .         م1948نشوب الحرب الباردة منذ سنة   -.               338إصدار قرار مجلس األمن  -
 .نشأة ھیئة األمم المتحدة  -.              تشجیع آل خلیفة على فتح البحرین –.استقالل اإلمارات العربیة المتحدة -



 ( 5 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
 

  : أجب عن األسئلة التي تلیها، لشبه الجزیرة العربیةأمامك خریطة صّماء -اثالث

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اآلتیة والدول على الخریطة أسماء المناطق والمدنفي المكان المناسب اكتب ) أ

  ]قطر –البحرین–الكویت   -    الهفوف     –الهّدار            –الزبارة       [

  .مستعمال رمز السهم          ارسم على الخریطة خط سیر هجرة آل خلیفة من موطنهم األصلي في نجد إلى البحرین) ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 ھجرة آل خلیفة     
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 ( 6 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
  )عالمة25: (للمواطنةالتربیة : القسم الثاني

  :الرابعالسؤال 

  :الخاطئةالعبارات  یمین) (وعالمة  الصحیحةالعبارات  یمین) (ضع عالمة –والأ

   . ُتعدُّ الكوارث الطبیعیة إحدى التحدیات التي تهدد أمن البشریة واستقرارها(       )  -1

   . البلدان النامیة على البلدان المتقدمة في كل شيءمن أجل تطویر عملیة التضامن الدولي یجب أن تعتمد (       )  -2

     . یشتمل القانون الدولي اإلنساني على قواعد وقوانین تهدف إلى حمایة األشخاص في السلم والحرب(       )  -3

    .تسهم جمعیة الهالل األحمر البحریني في تقدیم المساعدات للضحایا في الدول المحتاجة(       )  -4

       .حوار بین الحضاراتالالزمة لل شروطالمن فهم اآلخر ُیعدُّ (       )  -5

      .أّدت الحضارة اإلسالمیة دورا أساسیا في الحضارة اإلنسانیة على مّر العصور(       )  -6
  

 ثانیا– أجب عن األسئلة اآلتیة:
  .الدولي اإلنسانيبّین العنایة الخاصة التي یحظى بها األطفال في القانون  -1
 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 
  

  . عوامل نشأة الحوار بین الحضاراتمن  ثالثا اكتب -2
 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 
  

  :في الجدول اآلتي القضیتیناإلنسانیتین الواردتیناقترح حًال لمعالجة  -3

  الحل المقترح  القضیة

أدت كارثة طوفان تسونامي إلى تشرید 
في اتشیھ  سيیأندون ألف 800أكثر من 

  .طرةوشمال سوم

 ................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

 يعدد القتلى في العدوان اإلسرائیل وصل
فلسطینیا  2174م إلى2014سنة  على غزة

طفال  530من المدنیین منھم 1743بینھم 
   .امرأة 302و

 ................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  
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 ( 7 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
 ثالثا– اقرأ النص اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي تلیه انطالقا منه وفي ضوء ما درست.                

 

 

  

  

  
  

  

  
  

  

    .هذه الرسالة) األمین العام لألمم المتحدة (  مونالمناسبة العالمیة التي ألقى فیها السید بان كي سمِّ  -1
....................................................................................................................................................................................................  

  

  .م2015ا بحلول عام ممنهعلى ضرورة الحد القمة األلفیة  زعماء العالم في مؤتمر حّدد من النص مشكلتین عالمیتیناتفق -2
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  

    

  .وفوائده، " نسانياإل التضامن" معنى العبارات التي تدل على استخلص من النص  -3
 ......................................................................................................................................................... :اإلنساني معنى التضامن -

.................................................................................................................................................................................................... 

  :التضامن اإلنسانيمن فوائد -
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  

  

  : من خالل النص وفي ضوء ما درست، أكمل المخطط اآلتي بما یناسب معطیاته -4

  

وأعلنت التعبئة منذ وقوع الكارثة، وتحركت الدول والمنظمات لرصد .... یتيیتدفقت المساعدات اإلنسانیة وفرق اإلنقاذ إلى ها
أنه سیقدم  لن صندوق النقد الدوليوأع .عن ناجین وتوفیر المیاه والمواد الغذائیة الهبات العینیة سیتأخر إرسالها األموال والبحث

وا عملهم میدانیا لتوزیع الغذاء مسعفا بدأ 250أنها أرسلت  الوكالةأعلنت كما مساعدة بقیمة مئة ملیون دوالر،" على وجه السرعة"
أربعین طنا من األدویة  ل اللجنة الدولیة للصلیب األحمروترس. لزمن ومع الموت والجوع واألوبئةودخل العالم سباقا مع ا. والماء

وهو عدد سكان المنطقة التي " ثالثة مالیین شخص"إسعاف حوالي  م االتحاد الدولي للصلیب األحمركما یعتز . واللوازم الطبیة
  .رة مالیین دوالرضربها الزلزال، وقد أطلق نداء لجمع مبالغ أولیة قدرها عش

 مستند رقمي، بتصرف
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 ( 8 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:، أجب عن األسئلة التالیةكمن خالل قراءتك للنص الوارد أمام- رابعا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:األسئلة  
.حدد موضوع النّص  -1  

……………………………………………………………………………………………… 
تي؟  یما األطراف المتدخلة في های -2  
  ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 

 .هذا التدخلمبررین لمثل أبرز  -3

 
     

والتوفیقانتهت األسئلة، مع تمنیاتنا للجمیع بالنجاح   

 

 األطراف المعنیة بھ

 

 التضامن والتعاون الدولي
 

 

 

شروط تطویره واالرتقاء بھ 
 للمستوى المطلوب

 

 

 

)نجاحات تحققت ( نتائجھ   

 

 

 ..................................................... 

............................................................  

............................................................ 

 ..................................................... 

............................................................  

............................................................ 

 ..................................................... 

............................................................  

............................................................ 

 ..................................................... 

............................................................  

............................................................ 

 ..................................................... 

............................................................  

............................................................ 

 ..................................................... 

............................................................  

............................................................ 

لرصد  وأعلنت التعبئة منذ وقوع الكارثة، وتحركت الدول والمنظمات.... یتيیتدفقت المساعدات اإلنسانیة وفرق اإلنقاذ إلى ها
نھ سیقدم أصندوق النقد الدوليأعلن و.األموال والبحث عن ناجین وتوفیر المیاه والمواد الغذائیة الهبات العینیة سیتأخر إرسالها

مسعفا بدؤوا عملهم میدانیا لتوزیع الغذاء  250أعلنت الوكالة أنها أرسلت كما مساعدة بقیمة مئة ملیون دوالر،" ةعلى وجھ السرع"
الخمیس أربعین طنا  اللجنة الدولیة للصلیب األحمروترسل. العالم سباقا مع الزمن ومع الموت والجوع واألوبئة ودخل. والماء

وهو عدد سكان " ثالثة مالیین شخص"إسعاف حوالي  االتحاد الدولي للصلیب األحمركما یعتزم . من األدویة واللوازم الطبیة
.جمع مبالغ أولیة قدرها عشرة مالیین دوالرالمنطقة التي ضربها الزلزال، وقد أطلق نداء ل  

، بتصّرفمستند رقمي  



 ( 9 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 

  .ثوابت مملكة البحرین في هذا الموضوع اذكر-4
 ..................................................................................................................... 
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  :م أقیم اتحاد فدرالي بین إمارتي1968بعد إعالن بریطانیا عزمها على االنسحاب من منطقة الخلیج العربي سنة  -5
  .أبوظبي ودبي -د.          الفجیرة وأم القیوین -ج.          دبي ورأس الخیمة -ب.           الشارقة وعجمان -أ  
  
، اشرح هذه العبارة، مبرزا تلك الثورات، )واجه الشعب المغربي االستعمارین اإلسباني والفرنسي بسلسلة من الثورات (  -4

  .م1956ودورها في استقالل المغرب سنة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سنة  ضد االستعمارین اإلسباني والفرنسیحتى نیل المغرب استفاللهاأحداث الحركة الوطنیة المغربیة ومظاهرها  بّینأبرز -4
  .م1956

  
  

  .م1956اشرح بأسلوبك كیف واجه الشعب المغربي االستعمارین اإلسباني والفرنسي حتى نالت المغرب استقاللها سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اكتب على الخریطة أسماء المناطق والمدن اآلتیة في أماكنها الصحیحة) ب

  ]الهفوف      –الهّدار            –الزبارة       [

  :على الخریطة تشیر إلى دولوصل إلیها آل خلیفة خالل هجرتهم من نجد، وهي )3(إلى ) 1(األرقام من ) ج

  :وفقا لمواقعها على الخریطة كما یأتي) 3(إلى ) 1(اكتب أسماء الدول التي تمثلها األرقام من ) ج

1- ..............................................................  

2- ..............................................................  
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، قرر المغرب منح مساعدة إنسانیة )2010-01-12(، یوم الثالثاء جمھوریة ھایتيفي أعقاب الزلزال العنیف الذي ضرب 
عاجلة إلى سكان ھایتي المتضررین قیمتھا ملیون دوالر، تتكون من مواد طبیة وصیدلیة، وسیتم إرسالھا، في أقرب اآلجال، 

  .عن طریق الجو
  

على مدار األربع  بور او برنسأن مراقبین جویین أمیركیین سیتولون تشغیل مطار  واشنطنمن جھة أخرى، أعلنت 
  . والعشرین ساعة الستقبال المساعدات بسبب الخسائر التي لحقت بالمرفأ

  
طواقم التي تساعد على ھناك الكثیر من ال. تسلمنا مسؤولیة المراقبة الجویة"وقال المتحدث باسم الخارجیة فیلیب كراولي 

  ". التحمیل والتفریغ
  

وأدى تدفق المساعدات جوا إلى اكتظاظ األجواء فوق بور او برنس ودفع حكومتھا إلى طلب وقف إرسال الطائرات، مما أدى 
  . إلى توقف استقبال الرحالت لبضع ساعات

  
على تنسیق  نیكوال ساركوزيظیره الفرنسي اتفق مع ن باراك اوباماالخمیس أن الرئیس األمیركي  البیت األبیض وأعلن

  . المساعدات الدولیة لضحایا الزلزال، الفوریة وعلى المدى الطویل
  

مع البرازیل وكندا ودول أخرى معنیة مباشرة، " ساركوزيو اوباما، أعلن قصر االلیزیھ مساء الخمیس أن باریسوفي 
  ". إلعادة اعمار وتنمیة ھایتي قرروا العمل معا بدون تأخیر من اجل اإلعداد لمؤتمر دول

  
وأعلنت التعبئة منذ وقوع الكارثة، وتحركت الدول والمنظمات لرصد األموال والبحث عن ناجین وتوفیر المیاه والمواد 

  . مسعفا بدأوا عملھم میدانیا لتوزیع الغذاء والماء 250وأعلنت الوكالة أنھا أرسلت . الغذائیة الھبات العینیة سیتأخر إرسالھا
  

رئیس منظمة اطباء بال حدود الفرنسیة غیر  اولیفییھ برنار ودخل العالم سباقا مع الزمن ومع الموت والجوع واالوبئة ودعا
الخمیس إلى ھایتي إلنقاذ أقصى عدد ممكن من " اعتبارا من مساء.. ضخمة "الحكومیة إلى إرسال مساعدة إنسانیة 

  . ساعة على الزلزال 36ور بعد مر" حرجة"األشخاص قبل أن تصبح األوضاع 
  

الخمیس عن مساعدة فوریة بقیمة مئة ملیون دوالر لھایتي مؤكدا وضع كل إمكانات  باراك اوباماوأعلن الرئیس األمیركي 
وأرسلت الوالیات المتحدة مساعدة ضخمة وال سیما حاملة طائرات وعددا من السفن، . الوالیات المتحدة في خدمة ھذا البلد

  . جندي للمشاركة في الجھود اإلنسانیة والمساعدة على حفظ األمن 3500تاغون بنشر قوة من كما أمر البن
  

ودعت مجموعة ریو، . مساعدة بقیمة مئة ملیون دوالر" على وجھ السرعة"انھ سیقدم  صندوق النقد الدوليكما أعلن 
  ". مساعدة عاجلة"إلى تقدیم دولة من أمیركا الالتینیة، األسرة الدولیة  24الھیئة االقلیمیة التي تضم 

  
وأكدت مجموعة العشرین للدول الصناعیة والصاعدة الخمیس التزامھا بتقدیم مساعدة اقتصادیة ومادیة لھایتي، في بیان 

من جھتھ تخصیص مئة ملیون دوالر  البنك الدوليوتعھد . أعلنتھ الحكومة الكندیة التي تستضیف قمة المجموعة في الصیف
  . ومن المتوقع أن یحذو حذوه بنك التنمیة األمیركيإضافیة لھایتي 

  
  . الخمیس أربعین طنا من األدویة واللوازم الطبیة اللجنة الدولیة للصلیب األحمروترسل 

  
التي تشھد بانتظام زالزل، الخمیس عن إرسال مساعدات بقیمة خمسة مالیین دوالر، فیما رصدت  الیابان من جھتھا أعلنت

  . یین دوالر أمیركياسترالیا تسعة مال
  

مسعفا بریطانیا ترافقھم كالب مدربة ومعھم عشرة أطنان من التجھیزات، الخمیس إلى جمھوریة  75ووصل حوالى 
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  . الدومینیكان المجاورة من حیث سیتوجھون بشكل سریع الى بور او برنس، وقد رصدت لندن عشرة مالیین دوالر

  
وھو عدد سكان المنطقة التي ضربھا " ثالثة مالیین شخص"إسعاف حوالى  االتحاد الدولي للصلیب األحمركما یعتزم 

  . الزلزال، وقد أطلق نداء لجمع مبالغ أولیة قدرھا عشرة مالیین دوالر
  

استعدادھا لتقدیم مساعدة لھایتي مساویة لمساعدات المواطنین الكندیین، ما سیرفع القیمة  الحكومة الفدرالیة الكندیةوأعلنت 
  . ملیون دوالر أمیركي 97للمساعدة الكندیة الى اإلجمالیة 

  
ومن المقرر أن . ثالثة مالیین یورو من المساعدات العاجلة وحركت نظامھا إلدارة األزماتالمفوضیة األوروبیة  ورصدت

  . االثنین لبحث سبل مساعدة ھایتي 27ال االتحاد األوروبيیجتمع وزراء المساعدة اإلنمائیة في دول 
  

على التوالي ملیون یورو وملیون ونصف یورو من المساعدات اإلنسانیة، فیما خصصت الدنمارك  ألمانیاودا ھولنورصدت 
  . إرسال ست طائرات الى ھایتي تحمل فرق ومعدات إنقاذ اسبانیاوقررت . ملیون یورو 6,87ملیون یورو وبریطانیا  1,34

  
ى متنھا عشرون طبیبا، على أن تتبعھا طائرات أخرى روسیة وعل 76أرسلت وزارة األحوال الطارئة طائرة ایلروسیا وفي 

  . تنقل احداھا مستشفى میدانیا
  
  
  

  وكاالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في . ومنطقة بحر الكاریبيالتابعة للمفوضیة األوروبیة، تعتبر ھایتي أكبر عملیة في أمریكا الالتینیة ) إیكو(بالنسبة لدائرة المساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة 
وقد وصل إجمالي ). بعد الباكستان والسودان(، احتلت ھایتي المرتبة الثالثة من بین الدول التي تتلقى المساعدات من إیكو في جمیع أنحاء العالم ٢٠١٠عام 

 .ملیون یورو ٢١٣إلى  ٢٠١٠مساھمات إیكو في ھایتي منذ وقوع الزلزال في عام 
  ما ھي االحتیاجات؟

من تسھیل العودة إلى األحیاء الُمجھزة بخدمات أفضل : سنوات من الزلزال ٣سیتم مواصلة التركیز على تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة التي ال تزال سائدة بعد 
مع الكولیرا المتوطنة ألف شخص ممن ال یزالون مشردین ویعیشون في مخیمات، وتعزیز المؤسسات الصحیة في ھایتي لتمكینھا من التعامل  ٣٥٠ألكثر من 

) WASH(واألوبئة التي یمكن أن تحدث، وضمان الوصول أیضاً إلى الرعایة مع تركیز كبیر على مجال اإلمداد بالماء واإلصحاح والنھوض بالنظافة 
تساعد جمیع المشاریع اإلنسانیة وسوف تشتمل جمیع التدخالت على مكونات متكاملة للحد من مخاطر الكوارث بحیث . للمساعدة في منع انتشار ھذا المرض

  .على تقلیل المخاطر في حالة وقوع كارثة
  كیف یمكننا المساعدة؟

  االستجابة عند حدوث زلزال
في البدایة، قامت . سریعة وحاسمة ٢٠١٠كانون الثاني من عام  ١٢درجات في  ٠،٧لقد كانت استجابة إیكو لالحتیاجات الضخمة بعد الزلزال الذي بلغت شدتھ 

باإلضافة إلى ذلك، تمت إعادة . ملیون یورو لتقدیم المساعدة الُمنقذة للحیاة في مجاالت الغذاء والماء والصرف الصحي والصحة والمأوى ١٠٠و بتخصیص إیك
مویالت على تزوید مئات وساعدت ھذه الت. ملیون یورو الستخدامھا في االستجابة للزلزال ٥،٨توجیھ التمویل من البرامج الجاریة بالفعل والذي بلغ مجموعھ 

وأواني المطبخ ومستلزمات , والمواد غیر الغذائیة كالبطانیات, والمواد الغذائیة, والخیام، والمیاه الصالحة للشرب, اآلالف من المتضررین باألغطیة البالستیكیة
لمدنیة في االتحاد األوروبي الدعم الالزم لتنسیق المساعدات في ووفرت آلیة الحمایة ا. كما وضمنت أیضاً إقامة المراحیض وأماكن االستحمام للسكان. النظافة

وقد استفاد حوالي . دولة أوروبیة في جھود اإلغاثة وتوجیھ المساعدات من خالل ھذه اآللیة ٢٥حیث اشتركت : مجال توفیر الحمایة المدنیة من الدول األعضاء
  .مالیین شخص من المشاریع الممولة من قبل إیكو ٥

وینصب التركیز على إغالق مخیمات المشردین داخلیاً وعلى نقل النازحین إلى أحیاء من خالل . كو على دعم المساعدات المستمرة لضحایا الزلزالوتعمل إی
تعزیز قطاعات ویعتبر . إعانات اإلیجار، وإصالح المنازل وتحسین حوافز كسب الرزق في الوقت الذي یتم فیھ تحسین الظروف المعیشیة األساسیة في األحیاء

وقم تم األخذ بعین االعتبار قضایا الحمایة والنوع االجتماعي واإلعاقة والحد من مخاطر . المیاه والصرف الصحي والنظافة عنصراً ھاماً في استراتیجیة إیكو
  .الكوارث عند تصمیم تلك المشاریع

  التصدي للكولیرا
، والذي أسفر، وفقاً لبیانات وزارة الصحة العامة لشھر تشرین ٢٠١٠في شھر تشرین األول من عام تصدت إیكو أیضاً لوباء الكولیرا الذي تم اإلعالن عنھ 

شخص، مما یجعلھ واحداً من أكبر األوبئة في العالم على اإلطالق وبالتأكید أسوأ وباء تم تسجیلھ في أمریكا الالتینیة  ٧٦٢٦، عن مقتل ٢٠١٢الثاني من عام 
ونتیجةً لضعف النظام الصحي، وصعوبة الحصول على میاه نظیفة، كانت معدالت اإلصابات والوفیات . كثر من قرن من الزمانومنطقة بحر الكاریبي منذ أ

وقد قامت . رن الماضيفي البدایة عالیة جداً ما بین الفئات السكانیة األكثر ضعفاً باإلضافة إلى عدم وجود مناعة ضد المرض الذي لم یسجل في ھایتي خالل الق
ملیون یورو لمرافق عالج الكولیرا ولتحسین أوضاع المیاه والصرف الصحي،  ٢٢كو بتقدیم المساعدات خالل المرحلة الحادة من انتشار الوباء، ُمخصصةً إی

مالیین شخص من  ٣استفاد  وقد. كما تم تقدیم الدعم للمراقبة الوبائیة والخدمات اللوجستیة. فضالً عن التشجیع على اتباع عادات النظافة لمنع انتشار المرض
  .ھذه المساعدات
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للشرب  ومع تطور وباء الكولیرا لیصبح مشكلة متوطنة، بات الھدف ھو مواصلة دعم توفیر العالج المناسب، وتعزیز فرص الحصول على المیاه الصالحة

وبناء قدرات العاملین في مجال الصحة الوطنیة  - المرضوھي األمور التي تشكل عامالً رئیسیاً في الوقایة من ھذا  -والصرف الصحي السلیم والنظافة 
  .وتسعى إیكو حالیاً إلى ضمان االنتقال المالئم من حالة االستجابة للطوارئ إلى معالجة ھذه المشكلة المتوطنة. ووزارة الصحة لالستجابة لھذا المرض

  )DRR(الحد من مخاطر الكوارث 
وتھدف إجراءاتنا للحد من مخاطر الكوارث . ن الحدوث، لكنھ یمكن أن یؤدي إلى إنقاذ األرواح فور وقوع الكارثةال یمكن أن یؤدي التأھب إلى منع الكوارث م

ئ والحد من بمساعدة المجتمعات األكثر ضعفاً والمدارس والسلطات المحلیة ونظم االستجابة للطوارئ الوطنیة لتكون مستعدة بشكٍل أفضل لحاالت الطوار
ویكمن الھدف الرئیسي في زیادة القدرات المحلیة لمواجھة الكوارث ودعم بناء قدرات مدیریة النظام الوطني في ھایتي للتعامل . ون لھاالمخاطر التي یتعرض

ي عملیات ولتجنب الكوارث المستقبلیة، یجب أن یتم دمج آلیة الحد من مخاطر الكوارث بقوة ف. مع مخاطر الكوارث والحمایة المدنیة والصلیب األحمر الھایتي
  .ملیون شخص من إجراءات الحد من مخاطر الكوارث التي نقوم بھا في ھایتي ٣،١ویستفید . إعادة االعمار والتنمیة في ھایتي

  االستجابة الطارئة للكوارث المفاجئة الناجمة عن الظواھر الطبیعیة
وركزت . ٢٠١٢ملیون یورو لالستجابة لألضرار الناجمة عن العاصفة االستوائیة إسحاق التي ضربت البالد في آواخر شھر آب من عام  ٣تم تخصیص 

لمساعدة األشخاص المتضررین على التأقلم ومواجھة فقدان الوظائف واألصول وإستعادة سبل كسب (المساعدات الطارئة المقدمة على توفیر األمن الغذائي 
  .وتجدید المخزون ومراقبة انتشار الكولیرا) عیشال

بعد أن ضرب إعصار ساندي البالد الذي أدى  ٢٠١٢ملیون یورو في شھر كانون األول من عام  ٢ملیون یورو في شھر تشرین الثاني و  ٤وقد تم تخصیص 
  إلى تفاقم االحتیاجات اإلنسانیة مثل األمن الغذائي، ودعم المالجئ، والتصدي للكولیرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یبحث االستجابة الجماعیة للصراعات وتھدید التطرف وھیكل األمن اإلقلیمي» 2016حوار المنامة «
  

جون تشیبمان، والمدیر التنفیذي للمعھد لمنطقة الشرق األوسط جون » IISS«أعلن المدیر العام والرئیس التنفیذي للمعھد الدولي للدراسات اإلستراتیجیة 

، ستركز على 2016كانون األول / دیسمبر 11إلى  9من حوار المنامة، التي تستضیفھا البحرین خالل الفترة من  2016جینكنز، عن أن نسخة العام 

وھیكل األمن  ف،االستجابات البناءة والجماعیة حیال الصراعات في سوریة والعراق، وعدم االستقرار في لیبیا والیمن، والتھدید المتمثل في التطرف العنی

 .اإلقلیمي

 2016حوار المنامة «وفیما لم یعلن المعھد الدولي للدراسات اإلستراتیجیة عن أسماء الشخصیات المشاركة في نسخة ھذا العام، أشار قیادیو المعھد إلى أن 

ل من الحكومات والقطاع الخاص ومجتمع الخبراء سیوفر فرصة فریدة لتصریحات السیاسة العامة والنقاشات االستراتیجیة الخاصة، والتي یتفاعل حولھا ك

  .»والمحللین

مكافحة  وتتضمن مسودة جدول األعمال، جلسة عن إدارة المتغیرات اإلقلیمیة المتحولة، جلسة عن القوى اإلقلیمیة واستقرار الشرق األوسط، جلسة عن
جلسات خاصة متزامنة عن إعادة إعمار الیمن،  4اآلسیویة، وستعقد  -  التطرف في الشرق األوسط وما وراءه، جلس عن جیوسیاسیة العالقات الخلیجیة

مر الھیكل الجدید التعاون الدفاعي في الخلیج، الصراع والدبلوماسیة في سوریة، التعاون الدولي ضد اإلرھاب، ومن المقرر أن تناقش الجلسة الختامیة للمؤت

  .لالمن اإلقلیمي

، أصبح عنصراً مركزیاً في ھیكل األمن اإلقلیمي الخلیجي، 2004حوار المنامة منذ انطالقتھ في «ات اإلستراتیجیة، فإن ووفقاً لقیادات المعھد الدولي للدراس

ات الثنائیة ومتعددة حیث یلتقي قادة الدول والوزراء وكبار المسئولین من الخلیج وعموم منطقة الشرق األوسط، وأمیركا الشمالیة وأوروبا وآسیا لعقد المشاور

  .»طراف حول أھم التحدیات الراھنة في مجالي األمن والسیاسة الخارجیةاأل

 تحمیل  

 طباعة  

  ھـ1438صفر  17م الموافق 2016نوفمبر  17الخمیس  -  5185العدد 

 
  : حوار المنامة

   
االقتصادیین والسیاسیین والمفكرین ینظم حوار المنامة سنویا في عاصمة مملكة البحرین المنامة إذ یجتمع عشرات من المسؤولین الرسمیین ورجال األعمال والشخصیات الدولیة و

  .في المنامة عاصمة مملكة البحرین لتبادل وجھات النظر إزاء التحدیات األمنیة   االستراتیجیین من آسیا وأفریقیا وأمریكا الشمالیة وأمریكا الالتینیة وأوروبا
ي تواجھ بعض دول العالم المتقدم على وتركزت مناقشات المنتدى األخیر على مدى تأثیر االزدھار االقتصادي لبعض القوى األقتصادیة الصاعدة من جھة، والتحدیات االقتصادیة الت

  .نظم الحكم في العالمالعالمیة و السیاسات 
  .ن اتجاھات عمیقة من علم االقتصاد الجغرافيوقد كان المؤتمر الذي تزامن مع ظھور أزمة الدیون الیونانیة التي أثارت قلقا نحو االنتعاش االقتصادي العالمي ، بمثابة أداة للكشف ع

لدولي ومراجعة نوایا القوى الرئیسیة والتباحث حول كیفیة دعم التنمیة على الرغم من الصعوبات المالیة ومن بین األھداف األخرى للمنتدى دراسة وسائل العمل الوطني واإلقلیمي وا
   . العالمیة

http://www.alwasatnews.com/news/download/1180957.html
http://www.alwasatnews.com/news/1180957.html
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صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
  

  
 حوار المنامة یوفر فرصاً مھمة لتالقي األفكار وتبادل الخبرات.. وزیر الخارجیة 

  

   

) الجمعة(غًدا  12حوار المنامة الذي سیبدأ فعالیات دورتھ الـأكد معالي الشیخ خالد بن أحمد بن محمد آل خلیفة وزیر الخارجیة أن 
من شھر دیسمبر الجاري، یوفر فرًصا  11- 9وتنظمھ وزارة الخارجیة بالتعاون مع المعھد الدولي للدراسات االستراتیجیة، في الفترة من 

برؤیة شاملة وأطر متكاملة وقادرة على مواجھة مھمھ لتالقى األفكار وتبادل الخبرات بین صناع القرار والقیادات االمنیة للخروج 
  .مختلف التحدیات التي تواجھ دول المنطقة ووضع خارطة طریق لحل أزماتھا بما یتوافق مع المعطیات الراھنة

ز وأشار معالي وزیر الخارجیة إلى أن استمرار مملكة البحرین وحرصھا على احتضان حوار المنامة یعكس سیاستھا القائمة على تعزی
الروابط والعالقات مع مختلف دول العالم على أساس االحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والداعمة لكافة الجھود اإلقلیمیة والدولیة 
والمتضامنة مع جمیع المبادرات الموجھة لترسیخ األمن والسلم الذي یعد شرًطا اساسًیا لتعزیز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لجمیع 

  .المنطقةشعوب 

وأكد معالي الشیخ خالد بن أحمد بن محمد آل خلیفة ثقتھ في أن المشاركین في حوار المنامة سیخرجون ویتوصلون لكل ما یؤدي إلى 
توسیع آفاق التعاون وإزالة أسباب الصراع والتوتر في المنطقة واقتراح حلول عادلة ودائمة وسلمیة للمشاكل التي طال أمدھا ووجب 

الجھود للتصدي لھا للدفع بالمنطقة لمرحلة أكثر استقراًرا وأمًنا یعیش فیھا الجمیع بسالم ویمكن من خاللھا تحقیق اآلمال في تضافر كافة 
  .ضمان مستقبل زاھر لقادم األجیال 

  2015كلمة معالي وزیر الخارجیة خالل الجلسة العامة األولى لحوار المنامة 
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صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
في ھذه الجلسة، كما یسعدني أن أتوجھ بالشكر لكل   براھیم الجعفري وفخامة السید أنتوني بلینكنیسعدني مشاركة صدیقي معالي السید ا

من دكتور جون شبمان، وبروفسور فرانسیس ھیسبورج وبقیة الفریق العامل بالمعھد الدولي للدراسات االستراتیجیة لتنظیمھم الدورة 
  .ستمرة التي یبذلونھا على مر األعوامالحادیة عشر لحوار المنامة ولجھودھم المتواصلة والم

  
  

إن من بین التحدیات التي نواجھھا في المنطقة یظل الوضع في سوریا أكثر التحدیات إلحاحاً، وربما تكون األزمة السوریة ھى أزمة ھذا 
مجموعات اإلرھابیة مثل إن التحدى الرئیس في سوریا لیس وجود ال. العقد والتي ال تقتصر أثارھا على المنطقة وحدھا كما تعلمون

  .داعش، وحزب هللا وجبھة النصرة التي یمثل ظھورھا عرضا لخطأ تم ارتكابھ في سوریا ولكنھا لیست ھي السبب األساسي
  

إن التحدى السوري یتمثل في فقدان الشعب السورى لوحدتھ وتفكك نسیجھ االجتماعي الذي تمتع بالتسامح الذي جمع بین طوائفھ المتعددة 
  .رض الشام لمئات السنینعلى أ

، فعملت الجماعات اإلرھابیة على ملء ھذا الفراغ، كما نرى في تنظیم داعش  2011لقد حدث فراغ في سوریا بعد احداث عام  
تدھور األوضاع في سوریا جعل من   كما أن. اإلرھابي الذي استولى على مناطق معینة كانت بمثابة قواعد لالنطالق لغزو العراق

  . ن عرضة لمواجھة خطر الموت بسبب الھویة الطائفیةالسوریی
  
  
  

لقد تم ملء ھذا الفراغ لیس من قبل المنظمات اإلرھابیة فحسب بل إن ھناك قوى إقلیمیة سعت لبسط نفوذھا، حیث إن قادة الحرس 
  .الثوري اإلیراني ومقاتلي حزب هللا اإلرھابي یقودون العملیات ضد فصائل المعارضة في سوریا

  
إذ إن فرار العدید من السوریین من بالدھم قد عقد . ا نرى أن الحل في سوریا یكمن في استرجاع الوحدة السوریة بأسرع وقت ممكنإنن

كما أن الطریقة األمثل للوصول . وعلینا منح السوریین األمل في مستقبل بالدھم والعمل معا على بناء مستقبل أفضل  .من ھذه المشكلة
، وأن تعمل القوى الدولیة الكبرى مع دول المنطقة لتشكیل سلطة انتقالیة تحفظ مؤسسات 1لتزام بمخرجات جنیف لذلك الھدف ھي اال

ى الدولة المدنیة والعسكریة، بما یفسح المجال للسوریین لتحدید مستقبل بالدھم، على أن یكون لھذا الھدف السیاسي نفس االولویة التي تعط
  . من تحقیق األھداف المنشودةحالیا لمكافحة اإلرھاب لنتمكن 

  
ولكن ھزیمة داعش تتطلب مواجھتھا بجبھة . ھناك من یرى بضرورة القضاء على داعش أوال قبل الحدیث عن مثل ھذه المواضیع

یجب أال یكون وجود داعش عائقا امام الحل السیاسي بین السوریین، بل ھو نفسھ ما یجعل التوصل   سوریة متحدة تقف في وجھھا، كما
          .إلي حل سیاسي أكثر الحاحا

  
  ضیوفنا الكرام، 

  
لقد وسعت داعش عملیاتھا لتصل لیبیا ونیجیریا من خالل . إن انتشار المنظمات اإلرھابیة في المنطقة یظل ھو األمر األكثر قلقا لنا

       .من قبل منظمات إرھابیة لھا وجودھا في ھذه الدول" والیات"اإلعالن عما یسمى 
  

داعش   لنت داعش مسئولیتھا عن تفجیرات إرھابیة استھدفت المساجد في كل من المملكة العربیة السعودیة والكویت، مما یؤكد أنلقد أع
  .لن تنتھي حتى لو تم القضاء على تواجدھا في العراق وسوریا، إضافة إلى أنھا لیست التھدید اإلرھابي الوحید الذي نواجھھ في المنطقة

  
  
  
  

اإلسالمیة اإلیرانیة قامت خالل العامین الماضیین بتوفیر المأوى والدعم المادى لألفراد المتھمین بارتكاب أعمال إرھابیة إن الجمھوریة 
في دول الخلیج، كما قام الحرس الثوري اإلیراني بإیواء مواطنین بحرینیین وتدریبھم على كیفیة صناعة العبوات الناسفة وتھریب 

  .AK-47من األسلحة والمتفجرات مثل سي فور واأللغام والبنادق ورشاشات  األسلحة، فقد تم تھریب عدد
  
  

عبوة ناسفة وتم التخلص من بعضھا وانفجار البعض اآلخر متسببا في  439ونتیجة لذلك وعلى مدى العامین الماضیین تم العثور على 
  .شرطیا وجرح اآلالف 16إصابات مما أسفر عن مقتل 

جنب مع الھجمات اإلرھابیة التي قام بھا حزب هللا ووكالئھ في مختلف أنحاء المنطقة لیست أقل خطرا علینا  ان ھذه األعمال جنبا إلى 
  .مما قامت بھ داعش والقاعدة

نحن في البحرین ودول مجلس التعاون . بخصوص بناء عالقات أفضل مع جارتنا الشرقیة، فان الكرة في الجانب اإلیراني من الملعب
نا مرارا عن استعدادنا للمشاركة وتحسین عالقاتنا مع إیران، اننا نؤمن إیمانا صادقا بأن لذلك منافع متبادلة ، على أن ال الخلیجي قد أعرب
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صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
یكون ذلك على حساب االستقرار اإلقلیمي وبالتأكید لیس عندما یتباھى المسؤولون اإلیرانیون علنا عن احكام قبضتھم على أربعة عواصم 

  .م اإلسالمیة اإلیرانیةعربیة من خالل ثورتھ
  

یجب على المجتمع الدولي أن یتحد تماما كما فعل الحتواء، أو تھدئة البرنامج النووي اإلیراني لوضع حد لتدخل إیران في شؤون دول 
كن جادین بما إذا لم ن. المنطقة ویجب علینا أال نقلل من األضرار التي لحقت باالستقرار اإلقلیمي الناجم عن تصرفات إیران في المنطقة

  .فیھ الكفایة تجاه ھذه المسألة، أخشى ان نظل في حالة من الصراع إلى أجل غیر مسمى
  

  ضیوفنا الكرام،
  

ھذا لیس تحوال مفاجئا في سیاستنا بل انھا السیاسة التي تم . تلتزم دول مجلس التعاون الخلیجي بتحمل المزید لضمان األمن اإلقلیمي
قد من الزمان ومع تزاید قدرات دول مجلس التعاون الخلیجي، یتزاید أیضا نصیبھ من المسؤولیات اإلقلیمیة انتھاجھا على مدى أكثر من ع

  .وھذا ما تجلى بوضوح أكثر في الیمن الشقیق
  
  

ا ونحن بل كان الخیار األخیر لدین  وأود أن أوضح ھنا بأن التدخل العسكري لدول مجلس التعاون الخلیجي في الیمن لم یكن أمراً سھالً 
  .النعتزم مواصلة العملیات العسكریة لیوم واحد أكثر مما ھو ضرورى

  
جاء تدخلنا في الیمن بعد تراجع الحوثیین مع مشاركتھم في العملیة السیاسیة عن التزاماتھم، وقرارھم السیطرة على الیمن بالقوة، وأخذ 

وف متفرجین والسماح لحركة متطرفة لھا عالقات مع ایران وحزب نحن ببساطة ال یمكننا الوق. الشعب الیمني رھائن لطموحھم السیاسي
  هللا بالسیطرة على الیمن

  
لم یكن الھدف من التدخل العسكري لدول مجلس التعاون الخلیجي مواجھة النفوذ اإلیراني فقط بل كان علینا أن نتدخل لوقف الیمن من 

ى ذلك، ان ھیمنة التمرد الحوثي التي ال تجري وفقا للقواعد وتطالب بأكثر وعالوة عل. االنزالق إلى حرب أھلیة وشیكة وتفكك شبھ مؤكد
  .من نصیب عادل من السلطة من شأنھ أن یھدد التوازن السیاسي الھش في الیمن وتفاقم العدید من التحدیات االقتصادیة والبیئیة الصعبة

  
ل الوضع اإلنساني في الیمن مثلھا مثل األطراف االخرى ونحن وأود أن أؤكد للجمیع أن دول مجلس التعاون الخلیجي تشعر بالقلق حیا

  .ملتزمون ببذل كل ما یلزم لتحسین حیاة الیمنیین وللتخفیف من اآلثار المباشرة للصراع الحالي
  

یثا، بكمیات لقد ساھمت المملكة العربیة السعودیة وبقیة دول مجلس التعاون الخلیجي من خالل مركز الملك سلمان لإلغاثة الذي أنشئ حد
  .كبیرة من المساعدات اإلنسانیة إلى الیمن، ونحن نحث المجتمع الدولي لالنضمام إلینا في تقدیم العون والمساعدة الشتداد الحاجة إلیھا

  
وقد تم فتح مطار عدن وتشغیل الموانئ البحریة حیث أن المواد الوحیدة التي لم یسمح بدخولھا الى الیمن ھي األسلحة التي یمكن 

  .استخدامھا من قبل الحوثیین، وال قیود على غیر ذلك
  

تسیطر علیھا الملیشیات الحوثیة، والمشكلة لیست    المناطق التي  ان العقبة الحقیقیة في ایصال المساعدات لمن یحتاجونھا ھو القتال في
ونحن ملتزمون . ات والبضائع التجاریةمع التحالف بل مع المتمردین الحوثیین الذین یرفضون وقف القتال والسماح بوصول المساعد

بإیجاد حل سیاسي طویل األمد في الیمن یكون للحوثیین مستقبل فیھ طالما القوا اسلحتھم وتخلوا عن عالقاتھم مع اإلرھابیین ومشاركتھم 
  .في العملیة السیاسیة المشروعة

  
  ضیوفنا الكرام

  
ھو العنف بالمسجد األقصى، الذي یمثل استفزازا لمشاعر ما یقرب من ثلث نحتاجھ   ما ال  بالنظر إلى حساسیة الوضع في المنطقة،

سكان العالم حیث تقع على عاتق الحكومة اإلسرائیلیة مھمة الحفاظ على االتفاق طویل األمد مع المملكة األردنیة الھاشمیة بشأن ما یخص 
  .مجمع المسجد األقصى ومنع دخول كل من یسعى للتحریض على العنف

ار، أود أن أؤكد مجددا على التزام البحرین ودول مجلس التعاون الخلیجي بالحفاظ على السالم واالستقرار في المنطقة ومواصلة وباختص
  .العمل بشكل وثیق مع شركائنا الكرام وحلفائنا لتحقیق ھذه الغایة

  
دام كل الوسائل التي في حوزتنا لضمان السالم نحن ال نسعى للصراع، ولكن عندما یكون أمن منطقتنا مھددا، فإننا لن نتردد في استخ

  .واألمن
  
  .شكرا 

  



 ( 16 ) صفحة)       اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
  

  و البحرین ھي المكان المناسب النعقاده.. حوار المنامة من المؤتمرات المھمة

قتھ الصحیح الذي قال االمین العام السابق لجامعة الدول العربیة السید عمرو موسى أن مؤتمر حوار المنامة یعتبر من المؤتمرات المھمة وقد انعقد في و
 .نحتاجھ، وقد حظي حتى األن في یومھ الثاني بمناقشات وحوارات ھادفة جدا في صمیم القضایا التي تعاني منھا المنطقة بل العالم قاطبة

  
المؤتمرات التي تستقطب اھتمام واشار موسى إلى أن البحرین ھي المكان المناسب للغایة النعقاد ھذا المؤتمر، وقد دأبت مملكة البحرین دائما على اقامة أھم 

، وأضاف وما حضورنا ھنا في المنامة إال دعم لتوجھات مملكة البحرین في "وأنظار العالم الذي ینتظر ایجاد حلول للقضایا الشائكة التي تعاني منھا البشریة
  .ھذا االتجاه

عة الدول العربیة السید عمرو موسى إلى اللقاءات الجانبیة التي تعقد بین لفت االمین العام السابق لجام) بنا(وفي حدیثھ الخاص لوكالة أنباء البحرین 
ر المنامة أھمیة المشاركین في حوار المنامة من قبل القادة وصناع القرار للتفاكر حول القضایا المھمة، وتقریب وجھات النظر، كلھا أمور تعطي مؤتمر حوا

  .ة من أحداث ساخنةكبیرة في ظل االھتمام العالمي لما یدور في الساح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المنطقة أزمات لحلحة طریق خارطة لوضع یھدف مؤتمر »2016 المنامة حوار«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

أعرب حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة ملك البالد المفدى حفظھ هللا ورعاه عن / بنا / دیسمبر  10المنامة في 
الذي یقام في مملكة البحرین حالیاً، والذي تنظمھ وزارة الخارجیة بالتعاون  2016مؤتمر حوار المنامة  ترحیبھ بجمیع المشاركین في

مع المعھد الدولي للدراسات االستراتیجیة، آمالً جاللتھ أن یسھم ھذا المؤتمر مساھمة بناءة في األمن والسلم واالستقرار االقلیمي 
  .والدولي

 
عن جزیل الشكر للدكتور جون شبمان والسیر جون جینكنز والعاملین في وزارة الخارجیة وزمالئھم  كما أعرب جاللة الملك المفدى

بالمعھد الدولي للدراسات االستراتیجیة على جھودھم المتواصلة والمستمرة في تنظیم حوار المنامة، ونجاحھم في جمع ھذه النخبة 
 .االقلیمیة الملحةالمتمیزة، والمشاركة رفیعة المستوى لمناقشة المواضیع 

مضیفاً جاللتھ، إنھ من الواضح جلیاً أن الشرق األوسط والعالم أجمع یواجھ الیوم أكثر من أي وقت مضى تحدیات أمنیة خطیرة ال 
مة یمكن مواجھتھا اال من خالل التعاون الدولي الفعال والبناء، ولھذا السبب فإننا في مملكة البحرین على قناعة تامة بأن حوار المنا

ھو حوار بالغ األھمیة نظراَ إلیماننا بأن مشاركاتكم البناءة في حوار ھذا العام ستسھم في حفظ أمن منطقتنا وتعزیز التفاھم الدولي 
 .بشكل عام

 معربا جاللتھ عن سعادتھ بالترحیب بجمیع المشاركین في مملكة البحرین، متمنیا االلتقاء بھم مرة أخرى في المستقبل القریب إن شاء
  هللا

مساھمة بناءة في " حوار المنامة"عاھل البالد المفدى یعرب عن أملھ بأن یسھم مؤتمر 
 األمن والسلم واالستقرار االقلیمي والدولي
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